
Ikt. sz.: 05-2850-2/2017.  2.számú melléklet  

 1 

Iskola-fogorvosi feladat-ellátási előszerződés tervezet  
amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzat (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; 
adószáma: 15731292-2-13, PIR szám: 731290; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a továbbiakban: 
Önkormányzat) mint megbízó; 
 
másrészről dr. Alexa Ildikó Izabella (szül.: Nyíregyháza, 1988.01. 13. anyja neve: Mészáros Ildikó Erzsébet, 
lakik: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 25., nyilvántartási szám: 50073180, adószám: 67331408-1-42; székhely: 
1153 Budapest, Eötvös u. 7., a vállalkozó tevékenységi köre: 862301 fogorvosi járóbeteg-ellátás, a 
továbbiakban: Fogorvos), mint megbízott között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételek mellett. 
 
1. Felek megállapítják, hogy dr. Péntek Hajnalka az iskola-fogorvosi szolgálat működtetésére megszerzett 
praxisjogát el kívánja idegeníteni dr. Alexa Ildikónak, aki az egészségügyi államigazgatási szerv véleménye szerint 
megfelel az iskola-fogorvosi szolgálat praxisjogának megszerzésére vonatkozó, jogszabályban előírt feltételeknek.  
Felek törekednek arra, hogy a praxisjog 2017. szeptember 1-jén átadásra kerüljön. 
 
2. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint amennyiben az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben az Öotv. 2/B. § 
szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek.  
 
3. Az Öotv. 2. pontban hivatkozott rendelkezése alapján – tekintettel arra, hogy az Önkormányzat Fogorvossal 
kíván a területi ellátási kötelezettséggel működő iskola-fogorvosi szolgálatra feladat-ellátási szerződést kötni – 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben Fogorvos a hatáskörrel rendelkező egészségügyi hatóságtól 
jogerős praxisengedélyt szerez, akkor Önkormányzat és Fogorvos az alábbiak szerint feladat-ellátási szerződést köt iskola-fogorvosi feladatok ellátására. 

3.1. A személyes ellátásra kötelezett Fogorvos adatai: 
a) diplomájának száma, kelte: Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar 375-1/2011DEOEC FOK 2011. 
június 15. 
b) orvosok működési nyilvántartásába vétel száma (alap-nyilvántartási szám), kelte: 72781, 2017. 05. 08. 
c) szakvizsgák száma, kelte, típusa:  

- konzerváló fogászat és fogpótlástan: 710/2014. 2014. november 05. 
3.2. Az iskola-fogorvosi feladat-ellátási kötelezettség határozatlan időtartamra, de legalább 5 évre szól, amely 
kiterjed Szentendre Város és – a települések között Szentendrén, 2001. július 18. napján kötött együttműködési 
megállapodás alapján – Pilisszentlászló Község területén működő valamennyi nevelési-oktatási intézmény 
tanulójára, függetlenül a tanuló lakóhelyétől, tartózkodási helyétől. 

 
4. Felek a feladat-ellátási szerződésben rendelkeznek az Öotv. 2/B. §-ában meghatározott tartalmi elemekről. 
 
5. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2017. (VI. 15.) Kt. sz. határozatával jelen 
tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 
 
6. Szerződő felek jelen előszerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve 
kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Szentendrén, 2017. …………      ……. 
  
 
 
………………………………………………………..     …………………………………….. 
Verseghi – Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor dr. Alexa Ildikó Izabella polgármester              jegyző         

     Szentendre Város Önkormányzata           Megbízott 
                         Megbízó 

 


